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NORMAS PARA RESUMOS  
 

1. Os resumos só devem ser submetidos via e-mail para: resumos@sphta.org.pt 
2. O resumo deve ser enviado como ficheiro word  anexo. 
3. Na mensagem de e-mail deve constar o título do trabalho, nome e morada do autor   

responsável pela correspondência e endereço de e-mail. 

4. O resumo deve conter no máximo 500 palavras ou 3000 caracteres (com 
espaços), não incluindo o título, autores e filiação. 

5. O autor apresentador deve estar inscrito no Congresso. 
6. Todo o documento deve ser escrito em letra tipo Arial, tamanho 10. 

TÍTULO  
O título deve ser conciso e explícito devendo ser escrito em MAIÚSCULAS PEQUENAS E A 

CHEIO 

AUTORES 
Deve ser assinalado o autor apresentador (ou considerar-se-á o primeiro autor) 
Após a listagem dos autores deverá constar a filiação do trabalho (e/ou dos autores) 
Por último é necessário mencionar o endereço de e-mail do responsável pela 
correspondência referente ao trabalho. 

RESUMO 
O resumo pode ser estruturado em Introdução, Material e Métodos, Resultados e 
Conclusões. Cada um dos itens será iniciado num novo parágrafo, não havendo 
necessidade de o enunciar especificamente.  

O texto deve ser escrito a 1,5 espaços e em formato justificado. 

No caso de se usar tabelas, estas devem ser a um espaço, com o mesmo formato de 
letra (Arial) e nesse caso a contabilização do resumo deve ser realizada em caracteres 
(3000 caracteres com espaços). 

Não devem ser utilizados gráficos ou figuras no resumo. 

 

Todo o documento não excederá uma página A4 com as margens de 2,54 cm 
no topo e em baixo e 3,17 cm dos lados. 
 

O resumo será publicado tal como submetido e apenas a 1ª página será 
publicada (caso o resumo exceda uma página segundo a formatação acima 
indicada). 

 

Comunicações livres: resumos@sphta.org.pt 

 

Data limite: 15/Dezº/º/º/º/09 (24h00, segunda-feira)  

N.B.: Na sequência do envio, aconselha-se pedir recibo de entrega e leitura da mensagem 

Até ao dia 31/Dezº/09, os autores serão informados da aceitação do trabalho 


